
 

 
 

 

 
 

                

                        

Igor Polakovič  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 09. 12. 2022 

 

 
POZVÁNKA  

na 2. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 9. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 14. decembra 2022 (streda) o 09.00 h. 
  vo veľkej zasadacej miestnosti budovy kina na Malokarpatskom námestí č. 3  

v Bratislave 
 

 
Návrh programu: 
 
1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa  
2.  Návrh programu  
3.  Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 

a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač  
4.  Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 

k 14. 12. 2022  
5.  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. č. 3/2009 zo dňa 

23. 04. 2009 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Lamač 
6.  Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Lamač (pozemky 

reg. „C“ KN parc. č. 466 o výmere 155 m2 a parc. č. 467 o výmere 156 m2, k. ú. Lamač, zastavaných 
bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská 45 a 47 – žiadatelia v časti 
A a B; pozemky reg. „C“ KN parc. č. 585 o výmere 155 m2 a parc. č. 586 o výmere 157 m2, k. ú. 
Lamač, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2097, vchod Bakošova 16 – žiadateľ 
v časti C): 
A. Mgr. Ljuba Náhliková - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456  
B. Ing. Ingrid Hrubá - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456  
C. Mgr. Rudolf Major - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456  

7. Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Lamač z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa:  
A. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Heyrovského 14, BA - žiadosť o nájom 

časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 553/1, k. ú. Lamač o výmere maximálne 25 m2 
8. Návrh na predĺženie doby konania dobrovoľnej zbierky „Transparentný účet sv. Rozália“ 
9. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 

2023 
10.  Informatívne správy: 

A.  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ a MŠ za školský rok 
2021/2022   

B. o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
11.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 10.30 h.)  
12. Interpelácie poslancov  
13.  Záver 

 
 

 

 
Igor Polakovič v. r. 

starosta 

 


